
Compromisso e importância
das entidades de classe

A s conquistas de qualquer
categoria só se con-
cretizam com muita luta e

compromisso, daí a importância
de uma entidade de classe forte,
organizada e participativa.
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ASSPMBM - RN e Vereadora
visitam batalhões

O V Enerp discute desmilitarização e a valorização profissional 

Formatura do CAS/2008 

O Curso de
Aperfeiçoamento de
Sargentos 2008 é a con-

cretização de uma das lutas da
categoria, pelo aperfeiçoamento
e capacitação dos profissionais
de segurança pública do RN.

Assessoria jurídica com-
prometida 

P reocupada com os direitos
dos sócios da ASSPMBM,
a associação oferece

assessoria jurídica de qualidade
e comprometida com o papel da
entidade. Conquista relevante diante
dos custos de se ter um advogado
a disposição.  

Páginas 3 e 4

Vereadora Sgt Regina cumpre mais um
compromisso de campanha,      conhecer
de perto as necessidades da categoria.

Juntamente com o presidente da ASSPMBM,
Eliabe Marques, a Sgt Regina   visitou os bata
lhões para conversar com os colegas militares
e coletar suas reivindicações. 
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Em maio, Natal foi palco do V Enerp  que
trouxe a discussão da desmilitarização e
a valorização profissional de segurança

pública. Nomes como a deputada Luciana
Genro, Luiz Gonzaga Ribeiro da ASPRA/MG, a
vereadora Sgt Regina e os presidentes das
entidades, Sgt Eliabe Marques da ASSPMBM,
Cabo Jeoas  Nascimento da ACS e Rodrigo
Maribondo da ABM participaram do evento
dando sua valiosa contribuição.
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Enquanto as forças
dominantes tentam
nos enfraquecer,

enquanto espalham por aí
toda sorte de boatos mal-
dosos e alheios à verdade,
é      preciso que cada
guerreiro e guerreira
abracem a causa do fort-
alecimento da nossa luta. 

Isso se dá pela
participação nas
atividades, mas também
pela quantidade de
ASSOCIADOS em nossa
entidade. Precisamos atin-
gir o maior número possív-
el de filiados, pois sabe-
mos que a ASSPMBM/RN
tem potencial para ir muito
mais longe. Portanto, asso-
cie-se à ASSPMBM/RN, é
hora de fortalecer ainda
mais a nossa caminhada.

Nossa luta está apenas
no começo, temos muito a
conquistar. Se torne mais
um sócio da ASSPMBM, e
convide  mais um guerreiro
ou guerreira para também

A Diretoria Executiva da ASSPMBM declara sua sin-
gela homenagem póstuma ao associado (Subtenente
Galvão) e ao filho do associado subtenente Queiroz (o
jovem Anderson), desejando aos familiares e amigos
acalento neste momento de tristeza.
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Homenagem postuma
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ELIABE MARQUES DA SILVA 
Presidente da ASSPMBM/RN

Subtenente GalvãoAnderson Alves de Queiroz

Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. 
Aquele que crê em mim ainda que morto viverá.

E todo aquele que vive e crê em mim,
jamais morrerá.

João 11:25-26

fazer parte dessa luta con-
stante por DIGNIDADE e
CIDADANIA PLENA a
nossa categoria.

A contribuição mensal
se comparada aos
BENEFÍCIOS e CONQUIS-
TAS alcançados ao logo da
atual gestão, se torna
extremamente compen-
satória.

Preencha a ficha de fili-
ação que está disponível
no nosso SITE:
www.asspmbmrn.com.br e
entregue na secretaria da
ASSPMBM ou ligue para
(84) 3223 - 8601, que
enviaremos até você. E
você, militar do interior do
Estado, depois de
preencher a ficha nos envie
pelos correios ao
endereço: Associação dos
Sts. e Sgts. PM BM do RN,
Rua Presidente Bandeira,
1158, Alecrim CEP 59.032-
200 - Natal/RN. Estamos
trabalhando com muito
esforço e dedicação, para
valorizar você, nosso
ASSOCIADO. 

Não podemos jamais
esquecer que as nossas
conquistas foram frutos de
muita luta, coragem e
determinação, que essas
conquistas foram con-
seguidas a duras penas, ou
seja, não foram benesses,
nem mérito de nenhum
governo, mas foi o resulta-
do da união de uma cate-

goria mobilizada através
das ASSOCIAÇOES e
seus DIRIGENTES, que
não abrem mão de reivin-
dicar em prol a coletivi-
dade.

Mas temos a certeza
que podemos conseguir
muito mais. Para aqueles
que pensavam que as
Entidades estavam frag-
ilizadas, se enganaram
totalmente, pois os revezes
sofridos ao longo do tempo
serviram de MOTIVAÇÃO
e aprendizado. Hoje esta-
mos mais FORTALECI-
DOS e CONSCIENTES de
que a LUTA não pode
jamais PARAR.   

Portanto, convido VOCÊ
a fazer parte desta nobre
família (a família
ASSPMBM), e continuar
acreditando na força do
nosso trabalho, pois temos
a certeza que "somos o
que fazemos, mas somos
principalmente, o que faze-
mos para mudarmos o que
somos". 

PORTANTO, ESSA É A
NOSSA LUTA, ESSA É A
NOSSA BANDEIRA.

UNIDOS SEREMOS
CADA VEZ MAIS

FORTES.
ACREDITE

Particitipar para Fortalecer 
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O V Enerp discute desmilitarização e a valorização profissional 

Natal foi palco do V Enerp -
Encontro Nacional de
Entidades Representativas de

Praças (ENERP, que aconteceu em
maio deste ano, no Sesc Centro. O
evento foi organizado pelas enti-
dades  ASSPMBM-RN, ACS e ABM.

Os representantes das enti-
dades abordaram temas como: a va
lorização profissional, a desmilita-
rização e a busca de um novo mode-
lo de segurança pública. Um dos
momentos de destaque foi a fala do
Sgt. Eliabe Marques, presidente da
ASSPMBM, que frisou a luta pelas
mudanças na legislação e a necessi-
dade de mais investimento nos
homens que fazem a segurança
pública,  " ser humano é o maior
patrimônio da segurança pública.
Não adianta investir apenas em mais
armas e viaturas tendo um homem
insatisfeito nas ruas. Sem uma for-
mação adequada não temos como

o fe r e -
c e r
u m a
s e g u -
r a n ç a
pública
d e
q u a l i -
dade",
afirmou
o sgt
Eliabe.

O enfoque do presi-
dente da Associação de
Bombeiros Militares do RN,
Sd. Rodrigo Maribondo, foi a
necessidade de proposições
sobre o financiamento da
segurança pública e a val-
orização profissional,
"defendemos a entrada
única, como soldado, e a
ascensão interna, além da
implantação de uma única
legislação para todo país.
Os desafios são muitos e o
ENERP é a oportunidade
para apresentarmos res-
oluções para conquistarmos
nossas reivindicações",
destacou Maribondo.

Apesar da ausência
da vereadora Heloísa Helena
(PSOL/AL) por problemas de saúde
familiares, a troca de experiências foi
valiosa para a categoria, que teve a
oportunidade de mostrar suas reivin-
dicações como profissional de
segurança pública.

No segundo dia do encon-
tro, dentro dos painéis de dis-
cussão, o destaque ficou por
conta da palestra "Financiamento
da Segurança Pública" proferida
pelo Subtenente Luiz Gonzaga-
Secretário Nacional da
ANASPRA. O subtenente desta-
cou a importância do esclareci-
mento sobre os recursos vindos
do município, para uso em segu-
rança pública, "o município pode
ajudar o Estado e a União a pro-
mover segurança pública, mas
financiamento dos recursos deve
sair da federação e do Estado. Para
não haver uso indevido da máquina
administrativa, o correto é se criar
Fundos participativos dos municí-
pios, direcionados a promoção da
segurança pública, como o que
acontece com a saúde e a edu-
cação", afirmou o subtenente. 

A tarde, aconteceu uma das
discussões mais importantes do
encontro,  o painel PEC 300
(Proposta de Emenda Constitucional
300), que requer a equiparação entre
os salários dos policiais estaduais e
policiais distritais. Em substituição ao
deputado federal Arnaldo Faria de
Sá (PTB/SP) autor do projeto, que
não pôde comparecer, o relator da

proposta, o deputado federal
Mendonça Prado (DEM/SE) focou
sua palestra na mensagem de incen-
tivo a continuação da luta por parte
da categoria Policia Militar. O dep-
utado disse que "a utopia da PEC
300 irá se torna uma realidade, que a
expectativa é conseguir criar as nor-
mas que permitirão a concretização
da emenda constitucional. É impor-
tante a valorização do policial por
meio da sua remuneração justa e
equiparada, porque é uma profissão
de risco que merece reconhecimen-
to, o mesmo policial que combate o
bandido em Brasília combate o ban-
dido também em Sergipe", destacou
Mendonça Prado. 

E finalizando o dia de palestras
o painel "Movimento do Brasil das
esposas, familiares e amigos dos
PMs" trouxe as mulheres, represen-
tando as famílias dos policiais. As
falas foram proferidas por represen-
tantes de Santa Catarina, Bahia, e

Roraima, e no meio da exposição à
deputada Luciana Genro se fez pre-
sente no evento, para parabenizar as
mulheres em luta. Luciana ressaltou
que "é muito importante esse movi-
mento ter as mulheres e familiares
dos policiais em linha de frente,
porque só elas juntas com os
policiais é quem conhecem bem as
reais dificuldades dos profissionais
de segurança pública", destacou a
deputada.

O último dia do V ENERP con-
tou coma palestra da deputada fe
deral, Luciana Genro, sobre a
Desmilitarização,"precisamos dialo
gar com a população e fazê-la enx-
ergar o papel que a polícia tem
cumprido e que deve cumprir.

Discurso do Sgt Eliabe no V Enerp

Sgt Eliabe Marques e Dep. Federal Mendonça Prado

Abertura do V Enerp



Sabemos que as entidades de
classe hoje exercem um papel
fundamental na sociedade, e

para as categorias que usufruem
desse tipo de organização. Por isso
formar e manter uma associação é
algo de suma importância. 

A ASSPMBM é exemplo de
entidade que luta em prol
sua categoria. Presente,
em todas as regiões do
Estado, a associação tem
uma atuação caracterizada
pela defesa constante dos
direitos da categoria, seja
nas questões sociais,
jurídicas e salariais. Ao
longo dos anos a institu-
ição tem procurado satis-
fazer as demandas do
associado, e o resultado
desse trabalho tem sido o
fortalecimento da entidade
dentro e fora do Estado. 

Podemos destacar vários
exemplos de entidades que
alcançam sucesso nas ações que
promove, uma delas é o Sinsenat -
Sindicato dos servidores do municí-
pio do Natal. A instituição conquistou
sua categoria, hoje conta com a par-

ticipação de 5.100 filiados dos 7 mil
funcionários que compõem o quadro
de servidores do município, ou seja,
em torno de 75% da categoria.

Para Soraia Godeiro, presi-
dente do Sinsenat, que está na
segunda gestão, assumida para o
quadriênio 2008-2011, é muito

importante à
participação do
trabalhador na
sua entidade de
classe para o
fortalecimento
das lutas, "todo
trabalhador tem
que ser sindical-
izado ou associ-
ado, é uma
forma de luta,
seja você militar,

servidor públi-
co ou privado.
É uma pro-

teção social", destaca Soraia. 
O Sinsenat tem histórias de

conquistas significativas para contar
como: a carga horária semanal de 30
horas, escala de trabalho, estatuto
da guarda municipal (que garantiu
carga horária de 12 por 36 horas),

dentre outras. Mas tudo isso levou
tempo e só obteve sucesso porque
teve o apoio dos sindicalizados que
acreditaram na causa, e se somaram
a entidade aumentando o número de
membros, que em 7 anos passou de
1.200 filiados para 5.100. Uma
demonstração de que a luta não se
faz sozinha, como diz o ditado "uma
andorinha só não faz verão".

Em entrevista ao informativo
Soraia Godeiro fez questão de fazer
um convite a você sócio e não sócio
para se engajar a ASSPMBM,
porque para ela "a luta tem idas e
vindas, mas é isso mesmo. A per-
spectiva de avanço só acontece
através da organização e partici-
pação nas lutas, por isso é de
extrema importância que o trabal-
hador faça parte de sua entidade de
classe", enfatiza Soraia. 

A ASSPMBM acredita como o
Sinsenat que as vitórias só vêm com
a participação de todos. Até porque a
instituição só existe porque existe o
sócio, que tem necessidades e pre-
cisa de alguém a frente para repre-
sentá-lo. Faça parte você também de
sua entidade. A ASSPMBM está a
sua total disposição. 
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A polícia é vista como violenta e cor-
rupta, como uma ameaça e não uma
proteção. A população precisa ver
que essa imagem é resultado do mil-
itarismo e que o policial também é
uma vítima" destacou Luciana
Genro.

Ainda de acordo com a deputa-
da "os direitos previstos na constitu-
ição e na declaração dos direitos
humanos não chegaram aos quar-
téis. Se mostrarmos a população
que os policiais podem ser presos
por causa de uma dívida; que qual-
quer cidadão não tem obrigação de
produzir provas contra si, mas o mi
litar não tem esse direito; que o poli-
cial precisa pedir permissão para
casar ou viajar, que se um soldado
desrespeitar um oficial a pena é
maior do que se um oficial des
respeitar um soldado. Temos que
mostrar o atraso da militarização de
uma maneira que as pessoas enten-

dam e assim ganhar o apoio da po
pulação", concluiu a deputada. 

O debate se seguiu e sur-
giram sugestões a serem levadas
para a Conferência Nacional de
Segurança Pública como: a realiza-
ção de um plebiscito sobre a desmi
litarização e a manutenção da luta
por melhores condições salariais e
de trabalho e mais dignidade e
respeito para o policial

Para finalizar o evento, as
atividades definiram as diretrizes a
serem tomados na continuidade do
movimento e para a Conseg, que ira
acontecer em agosto deste ano no
Distrito Federal. Enfim, o resultado
do V Enerp foi muito positivo. 

Soraya Godeiro- Presidente do SINSENAT

Dep. Federal Luciana Genro
e Sgt Eliabe Marques



O s 6 meses
de mandato
a vereadora

Sargento Regina
tem mostrado que
continua compro-
metida com quem
a elegeu, e lhe deu
a missão de repre-
sentar na Câmara
Municipal os

homens e mulheres que compõem a
Policia Militar do RN.

Um de seus com-
promissos de campanha
está se realizando todas
as sextas-feiras, as visi-
tas as unidades da
Polícia Militar. O objetivo
dessa empreitada in loco
é prestar contas dos tra-
balhos que o mandato
vem realizando, e tam-
bém ouvir dos colegas
policiais quais são suas
necessidades. A
vereadora quer atender
da melhor maneira pos-
sível os anseios da sua categoria, por
isso acha importante esse contato
direto com a PM.

Nos meses de abri l e maio,
Sargento Regina em companhia de
sua equipe e de representantes de
entidade como o presidente da
ASSPMBM,  o Sargento Eliabe
Marques, visitaram o 1º e 2º Distrito
de Trânsito, o Complexo Prisional
João Chaves, o 3º e no 9º Batalhões

da Polícia Militar, na Companhia de
Policiamento Ambiental e na
Companhia de Policiamento
Comunitário (CPCOM). 

A vereadora tem uma preocu-
pação especial com sua categoria,
mas também o compromisso com a
sociedade, por isso defende a quali-
dade de excelência na segurança
pública, que começa por boas
condições de trabalho do policial. Nas
conversas com os colegas em serviço
a vereadora fez um diagnóstico

dessas condições.O intuito é cons-
tatar como a categoria está sendo
tratada no ambiente de trabalho pelos
seus gestores, e como estão sendo
conduzidas as ações de segurança
pública oferecida a população. 

Além de ouvir a categoria nos
batalhões a Sargento Regina convida
todos os policiais a conhecer o gabi-
nete, na Câmara Municipal.  Ela
ressalta que o mandato é de toda polí-

cia militar do RN, que está
apenas re presentando a
categoria, e que para um
melhor andamento das
ações precisa da parceria
do policial, precisa do con-
tato direto, por isso solicita
a participação ativa do PM
nas entidades como a
ASSPMBM, nos movimen-
tos e atividades liderados
por essas entidades . A luta
é de todos. 

ASSPMBM - RN  e vereadora visitam batalhões 
e conversam com a categoria

NÚMERO: 00220/09
PEDIDO: Requer que
seja enviado ofício à
STTU, solicitando a
inclusão de linhas de
ônibus na Av. Jaguarari -
Lagoa Nova.
NÚMERO: 00307/09
PEDIDO: Requer que
seja enviado ofício à
SEMOV, solicitando a
conclusão da drenagem,
saneamento e pavimen-
tação da Rua Professor
Luiz Maranhão - Nossa
Senhora da
Apresentação.
NÚMERO: 00308/09
PEDIDO: Requer que
seja enviado ofício à
SEMOV, solicitando a
conclusão da drenagem,
saneamento e pavimen-
tação da Travessa João
Xavier de Queiroz -
Nossa Senhora da
Apresentação.
NÚMERO: 00310/09
PEDIDO: Requer que
seja enviado ofício à
SEL, solicitando o con-
serto e a manutenção
das luminárias da quadra
poli-esportiva e campo
de futebol na Rua
Pirinópolis - Nossa
Senhora da
Apresentação.
NÚMERO: 00309/09
PEDIDO: Requer que
seja enviado ofício à
Secretaria Municipal de
Saúde, solicitando a
construção do muro em
volta do posto de saúde
do Passo da Pátria.

r e q u e r i m e n t o s
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Visita ao Hospital de Custódia

Visita a Cia de guarda do 4º BPM



AASSPMBM tem uma preocu-
pação especial com os direitos
dos sócios que compõem a

entidade, por isso dá prioridade ao
serviço de assessoria jurídica.
Oferece um quadro de profissionais
competentes e comprometidos, que
prestam um serviço de qualidade e a
baixo custo, comparado aos valores
de mercado.

A Dra Katia Nunes por exemp-
lo presta serviço a categoria há mais
de 5 anos, especialista em direito
penal e direito militar, a advoga-
da conquistou com sucesso
inúmeras vitórias em ações
movidas pelos sócios da
asspmbm, conquistas como a
absolvição dos sargentos que
participaram da greve em 2007
e em maio/2009 a absolvição
do sgt Rogerio acusado de
perder um HT. Ela destaca que
uma entidade com a postura da
asspmbm é um exemplo de
seriedade, ética e respeito com
seu associado, "trabalho para a

policia militar há anos, e vejo na
gestão de Eliabe Marques um com-
prometimento especial. A atual
gestão não descuida da assessoria
jurídica por nada, porque sabe que
os direitos dos policiais é prioridade.
O policial que é associado está
coberto de todos os custos se pre-
cisar utilizar os serviços jurídicos",
afirmar Dra Katia.   

A advogada revela que
atendimentos jurídicos como um
habeas curpus pode custar de R$

1500,00 a  R$
2000,00, e uma
defensa prelimi-
nar gira em
torno R$ 4 a 5
mil reais, essa
é uma pequena
demonstração
dos altos custos
para ações judi-
ciais.  Quem é
sócio da
ASSPMBM tem
esse direito

garantido sem nenhum custo adi-
cional.

Dentro do direito militar o
escritório da Dra Katia Nunes é
referência no Estado, por isso a
advogada ressalta  "sempre falo aos
presidentes de associações da
importância de ter um profissional da
área jurídica que tenha conhecimen-
to penal/militar, o sgt Elibe Marques
tem essa preocupação e  investe no
atendimento jurídico especializado.
Acho essencial que o sócio prestigie
sua entidade, porque só assim terá
um atendimento correto quando
necessitar ", conclui Dra Katia.

O departamento jurídico está
disponível para atendimento aos
associados por meio de agendamen-
to prévio, na sede da associação, e
atende às demandas cívis, adminis-
trativas e criminais, tendo em seu
quadro os advogados Dr. Ênio
Saraiva,  Dr. Lailson Medeiros, Dra
Maria Paula Vilela, Dra Katia Nunes,
Dra. Daliana Barros  e Dr Braz
Labanca. 
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ATurma Sgt PM Valdomiro
Cosme Martins do CAS,
Curso de Aperfeiçoamento de

Sargentos, teve a finalidade de reci-
clar técnicas, renovar conhecimen-
tos e condutas para um melhor
serviço do policial militar do RN.  

O CAS 2008 iniciou em abril do
ano passado, com 226 sargentos
alunos e terminou este ano com 201
formandos. O evento de formatura
aconteceu no dia 10 de junho/2009,
após a solenidade os policiais se
dirigiram para a sede da Associação
de Subtenentes e Sargentos
Policiais Militares e Bombeiros
Militares do RN, onde aconteceu
uma festa em comemoração a mais
essa conquista da categoria. 

O curso foi desenvolvido em
duas etapas: ensino a distância e
presencial, funcionando a modali-
dade a distância durante todo o
curso, em ciclos de ensino com
inclusão digital. Esse novo processo
é um módulo pioneiro no Estado e
no Brasil. Ja a modalidade presen-

cial foi direcionada por aulas con-
vencionais. 

A etapa de ensino à distância
contou cursos da área entre eles:
Direitos Humanos, Técnicas de
Abordagem, Polícia Comunitária,
Técnicas de Tecnologias não-letais
entre outros. E as aulas presenciais
foram ministradas no Centro de

Formação e Aperfeiçoamento da
Polícia Militar, e tiveram uma
duração de 100 horas/aulas. 

O legado deixado pelo curso
aos sargentos foi um importante
manancial de conhecimentos. Para
Sgt Márcia, que é sargento desde

1996 e fez o CAS, "participar do
curso foi uma experiência muito
importante e o benefício com certeza
será fundamental para minha car-
reira militar. Até porque a espera
pelo curso foi grande, devido a não
abertura de cursos como esse há
mais de três anos. Achei muito váli-
do o novo formato do curso, com
parte presencial e parte a distância,
mas acho que o tempo disponibiliza-
do às aulas presenciais, poderia ter
melhor integrado os colegas de
curso e de profissão, pois isso é
muito importante, faz parte do
processo de aprendizado. Sugiro
que se amplie o número de aulas
presenciais", disse sgt Márcia.

A ASSPMBM está feliz por mais
esse avanço na qualidade do
serviço, e parabeniza todos os for-
mandos, se colocando a  disposição
dos profissionais. Para quem dese-
jar integrar a associação pode se
dirigir a sede localizada na Av. Pres.
Bandeira,1158, Alecrim - Natal/RN,
CEP: 59032-201, Fone: 3223-8601

Assessoria jurídica comprometida com o sócio 

Dra Katia Nunes

Formatura do CAS/2008 é momento de conquista para PM/RN

Sgt Marcia Carvalho



Écom grande satisfação e orgul-
ho que venho a público dar
meu depoimento sobre a

ASSPMBM. Desde 1990, quando
conclui o CFS (Curso de Formação
de Sargentos) que sou sócio, e

nestes longos 19 anos só tenho lem-
branças boas das vezes em que pre-
cisei dos serviços oferecidos pela
ASSPMBM.
Todos os policiais que fazem parte da
nossa gloriosa PM deveriam ser
sócios, pois nossa profissão é de
altíssimo risco, às vezes até involun-
tariamente nos envolvemos em ocor-
rências em que a orientação e o
acompanhamento jurídico é essen-
cial, e como todos nós sabemos man-
ter um advogado não é nada barato.
Algumas vezes necessitei  apoio
jurídico. Fui muito bem acompanhado
em 1994, pelo então Dr. Lúcio, que
brilhantemente  teve êxito na minha
defesa, e mais recentemente, no dia
03/06/09, a não menos brilhante Dra.
Kátia também foi vitoriosa na sua atu-

ação como minha advogada.
Também na área cível, o Dr. Ênio está
a frente de um processo o qual estou
movendo contra um banco.
Mas a ASSPMBM não se resume
somente em apoio jurídico, existem
outros benefícios como: o plano
odontológico, cartão de crédito e
compra de remédios com descontos,
para citar apenas os serviços que eu
utilizo, além é claro da luta do presi-
dente e seus diretores para o fort-
alecimento da entidade, que por
tabela vem fazendo a categoria
alcançar vitórias  que  há alguns anos
atrás seriam impossíveis. Sem dúvi-
da a ASSPMBM tem feito a diferença
nesta evolução e  na atual gestão. 

RECEITAS 
MENSALIDADES SOCIAIS
BENEFÍCIOS
TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR
TOTAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS E SALÁRIOS
FÉRIAS 
INDENIZAÇÕES/ACORDOS JUDICIAIS
REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ
VALE TRANSPORTERS
ÁGUA, LUZ E TELEFONE
SOLENIDADES E EVENTOS
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
ASSESSORIA CONTÁBEL
ASSESSORIA DE IMPRENSA
REPAROS E SERVIÇOS (SEDE)
SERVIÇOS PRESTADOS
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS
EMPRÉSTIMO
ASSESSORIA JURÍDICA
DESPESAS JUDICIAIS E PROCESSUAIS
AJUDA DE CUSTO 
SUBTOTAL

DESPESAS DIVERSAS
DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS
JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA
COMPRAS DIVERSAS
DOAÇÕES
RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 
SUPERÁVIT

17.449,00
850,00
145,70

18.444,70

2.301,84
00

750,00
900,00

00
881,41

2.162,99
910,79
856,00

89,47
600,00

00
380,56
480,00
200,00

1.060,00
5.100,00

98,00
1.120,00

17.891,06

43,87
11,52

354,13
100,00

00
509,52

18.400,58

18.444,70
18.400,58

44,12

Demonstrativo financeiro do mês de maio de 2009

RECEITAS 
MENSALIDADES SOCIAIS
BENEFÍCIOS
TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR
TOTAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS E SALÁRIOS
FÉRIAS 
INDENIZAÇÕES/ACORDOS JUDICIAIS
REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ
VALE TRANSPORTERS
ÁGUA, LUZ E TELEFONE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
ASSESSORIA CONTÁBEL
ASSESSORIA DE IMPRENSA
REPAROS E SERVIÇOS (SEDE)
SERVIÇOS PRESTADOS
AUXÍLIO FUNERAL
EMPRÉSTIMO
ASSESSORIA JURÍDICA
DESPESAS JUDICIAIS E PROCESSUAIS
AJUDA DE CUSTO 
SUBTOTAL

DESPESAS DIVERSAS
DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS
JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA
COMPRAS DIVERSAS
DOAÇÕES
RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 
SUPERÁVIT

17.403,00
850,00

34,57
18.287,57

2.415,76
00

1.096,65
1.000,00

00
992,29
300,00

1.139,84
564,92

18,40
600,00
850,00
611,00
190,00
200,00

1.130,00
5.100,00

212,00
1.250,00

17.370,86

48,00
19,89

523,12
180,00

00
771,01

18.141,87

18.287,57
18.141,87

145,70

Demonstrativo financeiro do mês de abril de 2009

No intuito de caracterizar nossa gestão pautada no principio da transparência, a ASSPMBM/RN divulga seu
demonstrativo financeiro referente aos meses de março, abril e maio de 2009. A prestação de contas da entidade

é elaborada sob a responsabilidade do Contador João Maria Silva Barreto (CRC 4971-RN). 

RECEITAS 
MENSALIDADES SOCIAIS
BENEFÍCIOS
TRANSPORTADA MÊS ANTERIOR
TOTAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS E SALÁRIOS
FÉRIAS 
INDENIZAÇÕES/ACORDOS JUDICIAIS
REPASSE REGIONAL DO SERIDÓ
VALE TRANSPORTERS
ÁGUA, LUZ E TELEFONE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
ASSESSORIA CONTÁBEL
ASSESSORIA DE IMPRENSA
REPAROS E SERVIÇOS (SEDE)
SERVIÇOS PRESTADOS
AUXÍLIO FUNERAL
EMPRÉSTIMO
ASSESSORIA JURÍDICA
DESPESAS JUDICIAIS E PROCESSUAIS
AJUDA DE CUSTO 
SUBTOTAL

DESPESAS DIVERSAS
DEPESAS BANCÁRIAS/IMPOSTOS/TAXAS
JUROS/MULTAS/CORREÇÃO MONETÁRIA
COMPRAS DIVERSAS
DOAÇÕES
RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO
SUBTOTAL

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS 
SUPERÁVIT

17.400,00
850,00

14,30
18.264,30

2.327,60
608.42
800,00

1.050,00
325,60
797.91

350,0
941,49
642,12

91,00
600,00
350,00
152,00
230,00
450,00

1.200,00
5.100,00

98,00
1.120,00

17.234,14

53,00
16,00

380,00
490,59

56,00
995,59

18.229,73

18.264,30
18.229,73

34,57

Demonstrativo financeiro do mês de março de 2009

Prestação de Contas

A palavra do sócio

7O  T I R A D E N T E S

Sgt Rogério do Espírito Santo



A escola oferece descontos de
20% para ensino fundamental e

medio.

Clube do dente não tem carên-
cia e conta com a maior cober-
tura do mercado, tudo isso por

apenas R$ 10,00.

Voce sócio pode usar o cartao
Globocard em 

inumeros estabelecimentos pela
cidade.

Os sócios da ASSPMBM-RN tem
25% de desconto nos cursos da

faculdade.

O TIRADENTES
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SGT PM
SGT PM
SD PM
ST PM
SGT PM
SGT PM
ST PM
SD PM
ST RR
SGT PM
SD PM
SGT PM
PEN
ST RR
SGT PM
ST RR
ST PM
SGT RR
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
STRR
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT RR
SGT PM
SGT RR
SGT PM
CB PM
SGT PM

SGT PM
SGT PM
SGT PM
ST PM
SGT RR
SGT RR
SGT PM
SD PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT RR
SD PM
SGT PM
ST PM
ST PM
SGT PM
SGT PM
SGT RR
SGT RR
SGT PM
ST RR
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SD PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
ST RR
SGT PM

SGT PM
SGT PM
SGT PM
ST RR
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT RR
SGT PM
SD PM
CB PM
SGT PM
SD PM
SGT PM
SGT RR
SD PM
CBPM
SGT RR
SGT PM
PEN
ST PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
ST RR
SGT PM
SGT RR
SGT PM
SGT PM
ST RR
SGT PM
SGT PM
SGT RR

SGT PM
SGT PM
SGT PM
SD PM
SGT PM
ST RR
SGT PM
SD PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT RR
SGT PM
ST RR
SGT PM
ST PM
SD RR
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT PM
SGT RR
SGT PM
SGT RR
ST RR
SGT PM
SGT PM
PENS-
GT PM
SGT PM

Jailson Queiroz da Silva
José Gomes Da Silva
Lindomar B. dos Santos
Clovis Artur De Jesus
Edson Siqueira De Lima
Marlon Magno De Lima
Aluizio Cezar do Nascimento
Josimar da Silva Caiana
Nunzio Carvalho de Santana
William Santos Silva
Gilson Freitas Da Costa
Ivson Miraanda de Oliveira
Aldenir Correia De Lima
Fco Canindé Da Silva
Manoel Medeiros de Araújo
Djalma Pontes Da Cruz
Francisco Marroque Batista
João Batista Xavier de Souza
Magdiel Silva Bezerra
Boanerges Ramalho Neto
Francisco Alves De Lima
José Dionísio Da Silva.
Sérgio Menezes Pastel
Antônio Batista Dos Santos
Edmilson Emanoel Da Silva
Manoel Adalberto Da Costa
Severino Barbosa  dos Santos
Severino de Oliveira Barros
João Maria De Andrade
Antônio Sérgio Da Silva.
João Fernandes dos Santos
Sérgio E. Linhares Ferreira
Jair Matias Da Silva
Alcides Marcelino de Araújo

Humberto Nunes Da Silva
José Erivan De Lira
Luciano Gomes De Oliveira
Severino R. de Oliveira  Silva
Adauto Ferreira Dos Santos
Antonio Filgueira de Carvalho
João Batista Varela Barca
Getúlio De Oliveira Bastos
Iris Miranda De Oliveira
Ivonaldo Marreiro da Silva
Raimundo Sobrinho de Medeiros
Expedito Praxedes Fernandes
Francisco Bisneto de Lucena
Ednaldo Félix De Almeida
Francisco Braga de França
Ivanilton Monteiro Freire
João Batista do N. Melo
João Francisco de Souza
Isequias Do Nascimento
João Rodrigues Neto
Wallace Batista Da Silva
Manoel Francisco Neto
Rogério Barbosa da Costa
Suely Teixeira De Lima
Luíz Antônio De Lima.
Luiz Claudio de A. Farias
Milton José Bezerra
Giovani Malaquias Araújo
James Cardoso dos Santos
José Arnaldo Da Silva
Josiel Félix Dos Santos
José de Arimatéia Dantas
Pedro Mucivam da Silva
Aderson Virginio de Sousa

Agatângelo De Oliveira.
Antônio Ribeiro Junior
João Pessoa Leão
Magno Genilton Berto
Baltazar Candeias da Silva
Eduardo Simplício de Andrade.
Amadeu Nascimento da Silva
Manoel Francisco Dantas
Ezequiel N. de Albuquerque
Ari Osvaldo Soares
João Maria Teixeira da Silva
Ricardo Barbosa De Moura
Otavio Ricardo De Oliveira
Edilson Hipólito da Silva
José Soares Sobrinho
Wellington Núnes dos Santos
José Euzali De Lima
Orlando Martins Costa
Gilvan José Maia Dos Santos
Maria Auxiliadora de Andrade
Vinicius Jobim
Eriberto Félix de Almeida
Adaildo Benedito dos Santos
CIRO De Lima Morais
Edvaldo Gomes Da Silva
Francisco de A. A. da Cruz
Jefferson Saraiva de Souza
Samuel R. do Nascimento
Gilzemar Cardoso De Paiva
Givanildo Pereira Bispo
Antônio Ramos Alves
Ney Robson S. do Nascimento
Sérgio Monteiro Silva
Zacarias Das Neves

Erivan Alves Da Silva
Francisco Eduardo Pontes
Valderi Gomes Da Silva
Zózimo Filho
Carlos Antonio Da Silva
Gil Xavier De Lucena
Elso Ferreira Da Silva.
Manoel Messias De Moura
Edinaldo Moura Barbosa
Flávio Da Silva
Francisco Silva De Souza
João Batista De Carvalho
Erivonaldo Cincinato de Oliveira
Francisco Canindé Da Silva
Givanildo Araújo
Chateaubriand José Da Silva
Marcelo Marcone Da Luz.
Jean Carlos Ferreira da Silva
Manoel Pedro De Lima Filho
Alcides Pinheiro Rrodrigues
Esdras Daciano Dos Santos
Ubirajara de S. Nascimento
Cassio Da Silva Gomes
Antônio Itamar Brito
João Maria  Rocha
ABEL Borges Da Silva
Altino Batista de Oliveira
Valdério Teixeira Da Silva
Daniela Ferreira De Miranda
Gildenor Da Silva Bertuleza
João Maria Da Silva

1/jun
2/jun
2/jun
3/jun
3/jun
3/jun
4/jun
5/jun
5/jun
5/jun
6/jun
6/jun
7/jun
7/jun
7/jun
8/jun
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25/jun
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26/jun
26/jun
27/jun
27/jun
27/jun
27/jun
28/jun
29/jun
30/jun

30/jun
30/jun
30/jun
30/jun
3/jul
3/jul
3/jul
3/jul
4/jul
5/jul
5/jul
5/jul
7/jul
9/jul
9/jul
9/jul
10/jul
10/jul
11/jul
11/jul
11/jul
12/jul
13/jul
14/jul
14/jul
14/jul
14/jul
14/jul
15/jul
15/jul
15/jul
15/jul
15/jul
15/jul

16/jul
16/jul
16/jul
16/jul
17/jul
17/jul
18/jul
18/jul
19/jul
19/jul
19/jul
20/jul
21/jul
21/jul
21/jul
22/jul
23/jul
25/jul
26/jul
27/jul
28/jul
28/jul
29/jul
29/jul
29/jul
30/jul
30/jul
30/jul
31/jul
31/jul
31/jul

 

 

Todos os servicos oferecidos em
todo Estado com 15% de

desconto ao sócio da
ASSPMBM. 

Os sócios da ASSPMBM-RN tem
40% de desconto nos planos de

saúde, carências reduzidas e
atendimento nacional.


